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1. RESUMO 

 

O Portland 1.0 é uma proposta de aplicativo para dispositivos móveis de auxílio e 

consulta a portabilidade, ao solicitar sua portabilidade o usuário poderá acompanhar 

o status de sua portabilidade, após a mesma ser concluída, o usuário receberá um 

e-mail informando sobre a conclusão. O banco de dados do aplicativo será integrado 

com a ABR Telecom. O intuito da ferramenta é manter o usuário sempre informado 

sobre a sua solicitação de portabilidade evitado ligações constantes para as 

Operadoras, sendo essas realizadas somente quando necessária, o aplicativo será 

uma ponte entre ABR Telecom (Entidade Administradora) a Operadora e o usuário. 

Antes da solicitação da portabilidade pela ferramenta é possível verificar se é 

possível a portabilidade, ao identificar a necessidade da portabilidade do número na 

aba Disponibilidade, será possível digitar o número a ferramenta automaticamente 

identificará se trata de número Móvel ou Fixo, e realizará a pesquisa no banco de 

dados e retornará as opções de portabilidade para seu número, exibirá uma lista de 

contatos com cada uma das Operadoras disponíveis, Não será possível solicitar a 

portabilidade através do aplicativo, as especificações do Portland é uma ferramenta 

de auxílio e consulta.   

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Portabilidade Numérica foi estabelecida primeiramente no Reino Unido e em 

Hong Kong (1996) e depois foi sendo implementada em diversos países, 

principalmente na Europa. 

A portabilidade numérica está presente no Brasil conforme a resolução da Anatel 

nº 460, de 19 de março de 2007, é a facilidade que possibilita a todos os clientes de 

serviços de telefonia fixa e móvel manter seu número do telefone (código de 

acesso), independentemente da operadora a que esteja vinculado. 

De acordo com a Anatel (Agência Reguladora) a portabilidade foi implantada e 

todo o território brasileiro a partir de 1º de março de 2009, portanto ainda é uma 

pratica relativamente nova no Brasil, ainda existem muitas duvidas em relação ao 

processo de portabilidade. 
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3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar um aplicativo de consulta e auxilio a 

portabilidade numérica direcionada para dispositivos moveis. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O método abordado para o desenvolvimento do aplicativo foi da observação 

pesquisa com base nas informações fornecidas pela Anatel foi verificado a 

necessidade de um aplicativo de consulta e auxilio a portabilidade numérica, com 

base nos índices de pedidos de portabilidade no Brasil de acordo com a Telecom 

site de referencia aos serviços de telefonia de Janeiro à Maio de 2016, foram 

portados 1,786 milhão de números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O aplicativo será desenvolvido através do Android Studio, será composto por 4 

Activitys (Telas), a programação será realizada em Java. Script. A activity (Tela) 

inicial possuirá um designer simples e intuitivo, o manuseio do aplicativo será 

realizado em Touch-Scream. O centro da tela conterá Três botões com as 

funcionalidades (Consulta; Disponibilidade; Status).  

 Consulta: essa tela terá um campo numérico para ser digitado o número a ser 

consultado, seguindo a ordem DDD + Número de Telefone, caso não seja um 

número valido ao incompleto ao clicar no botão Consultar o aplicativo exibirá a 

seguinte mensagem “Não foi possível localizar o número informado”, caso o número 

digitado seja valido o aplicativo consultará o banco de dados da ABR Telecom e 

retornará o nome da operadora detentora do número, na aba histórico ainda no 

menu consulta é possível verificar se esse número já foi portado ou não.  

 Disponibilidade: Ao clicar no botão Disponibilidade na tela inicial o usuário 

será direcionado a uma tela, onde será necessário digitar o número haverá um 

campo para ser inserido o CEP, ao clicar no botão checar, o sistema realizará a 

consulta no site do banco de dados da ABR Telecom, nos sites dos correios, e nas 

operadoras que possui em cobertura no CEP informado, em reposta a busca o 
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sistema retornará a informação da operadora atual do número e quais as operadoras 

disponíveis para portabilidade com os respectivos contatos com as operadoras link 

de e-mail e telefone de contato, não é possível realizar a portabilidade pelo 

aplicativo, o usuário deverá entrar em contato com a operadora desejada através 

dos contatos informado pela ferramenta. 

  Status: Ao clicar no botão Status o usuário será direcionado a uma tela, onde 

o mesmo através do protocolo fornecido pela operadora no momento da solicitação 

de portabilidade, o sistema informará o status dessa portabilidade de acordo com a 

ABR Telecom, os status serão mapeados de forma intuitiva no intuito do usuário 

saber exatamente o status da sua solicitação e se necessário entrar em contato com 

alguma das operadas envolvidas para checar o processo de portabilidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As pesquisas realizadas com usuários que já realizaram uma solicitação de 

portabilidade relataram ser de grande importância um ferramenta para fornecer 

informações sobre seu pedido sem a necessidade de perder tempo entrando em 

contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

Disponível em: Apresenta informações sobre portabilidade numérica em vários 

países do mundo <http://www.teleco.com.br/portabilidade_mundo.asp> Acessado 

em 18 de Julho de 2016. 

 

Disponível em: Portabilidade Numérica I: Histórico no Mundo 

<http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialportab1/pagina_2.asp>     Acessado em 19 

de Julho de 2016. 

 

Disponível em: Implementação da portabilidade será concluída em 1º de março 

de 2009 

<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codig

o=14450> Acessado em 19 de Julho de 2016.  


